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1. Biometrikus azonosítás 
A biometrikus azonosítás során az embert nem az azonosítja, amit tud (pl. jelszó), és nem 

az, hogy mije van (pl. bankkártya), hanem az ember maga (pl. az ujjlenyomata). Ebben 
a feladatban egy tájékoztató anyagot kell elkészítenie a biometrikus azonosításról.  

1. Töltse be a szövegszerkesztőbe az ismertető szövegét az UTF-8 kódolású bio.txt 
állományból! Munkáját biometrikus néven mentse a program alapértelmezett 
formátumában! Az elkészített dokumentum ne tartalmazzon felesleges szóközöket és üres 
bekezdéseket! 

2. A tájékoztató A4-es méretű, álló tájolású legyen, és mind a négy oldalmargót állítsa 2 cm 
nagyságúra! 

3. A tájékoztatóban – ahol a feladat nem ír elő mást – a következő beállításokat alkalmazza! 
a. A betűtípus Times New Roman (Nimbus Roman) legyen, a betű mérete pedig 

11 pontos! 
b. A bekezdések legyenek sorkizártak, alkalmazzon szimpla sorközt, a bekezdések 

első sora 0,8 cm-rel beljebb kezdődjön! 
c. A címet követő bevezetés, a felsorolás, a számozott lista és a tabulátorokkal 

kialakítandó rész kivételével a bekezdéseket 6 pontos térköz kövesse! 
4. A tájékoztató címe legyen 18 pontos betűméretű, az alcímek 14 pontos betűméretűek! 

A  cím betűstílusát állítsa félkövérre, az alcímekét félkövérre és kiskapitálisra! A cím előtt 
ne legyen térköz, de 18 pontos térköz kövesse! Az alcímek előtt 18, az alcímek után 12 pont 
térköz legyen! A cím és az alcímek bal behúzását állítsa 0 cm-re! 

5. A címet követő bevezető legyen dőlt betűstílusú 2 cm-es bal behúzással, bal oldalán 6 pont 
széles szürke vonallal! A bevezetőt követő bekezdés elé állítson be 12 pontos térközt! 

6. Az első alcímet követő képeket egy kétsoros, négyoszlopos, szegély nélküli táblázat 
kialakításával rendezze el! A táblázat sorait állítsa 3 cm magasra! A  cellákba a mintának 
megfelelő sorrendben, vízszintesen középre igazítva, az oldalarányok megtartásával 2,5 cm 
magasra átméretezve szúrja be a 11.jpg, 12.jpg, 13.jpg, 14.jpg, 21.jpg, 
22.jpg, 23.jpg és 24.jpg képet! A  táblázatot megelőző bekezdés után, valamint 
a táblázatot követő bekezdés előtt 12 pontos térközt alkalmazzon! 

7. A táblázatot követő felsorolásban felsorolásjelként – a mintának megfelelően – a „” 
szimbólum vagy a jel.png kép jelenjen meg!  

8. A második alcím alatt – a mintának megfelelően – alkalmazzon számozott listát! 
9. Gondoskodjon arról, hogy a harmadik alcím új oldalra kerüljön! 
10. A harmadik alcím alatti részt tabulátorokkal alakítsa ki! A tabulátorpozíciók helyei rendre 

1 cm, 3,5 cm, 6 cm, 8 cm, 11 cm, valamint 13,5 cm legyenek! Valamennyi tabulátorpozíció 
legyen balra zárt, azokat pontozott vonal kösse össze! Az első sorban alkalmazzon félkövér 
betűstílust!  

11. A tabulátoros elrendezésben a „FAR” kulcsszó után „*” szimbólum hivatkozással szúrjon 
be egy lábjegyzetet „A FAR (False Accept Rate) mutató azt mondja meg, hány helyes 
azonosításra jut egy téves.” szöveggel! Ügyeljen arra, hogy a lábjegyzet betűformátuma 
egyezzen meg a főszövegével! 

A feladat folytatása a következő oldalon található. 
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12. A két utolsó alcím közötti részbe – a mintának megfelelően – szúrja be a magyar.jpg 
képet a méretarányok megtartásával 6 cm szélesre átméretezve, a jobb margóhoz igazítva! 
Képaláírásként írja be a „Magyar biometrikus útlevél” szöveget dőlt betűstílussal, 
egyébként a főszöveg betűformátumával azonos formai jellemzőkkel! A képet szegélyezze 
1 pont vastagságú vékony fekete színű vonallal! 

13. A dokumentumban a mintának megfelelő szövegrészeknél állítson be félkövér betűstílust! 
14. A dokumentumban alkalmazzon automatikus elválasztást! 

 
Minta: 

 

40 pont 
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Minta a Biometrikus azonosítás feladathoz: 

 
  


